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SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO/2017
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS
MINUTA
------2.ª Reunião - 1/03/2017
---DELIBERAÇÃO N.º 13/AM/2017:
---Aprovada, por maioria, a Ata n.º 10/2015 da Sessão Extraordinária de junho de
2015 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 26 de junho de 2015.----------------DELIBERAÇÃO N.º 14/AM/2017:
---Aprovada, por maioria, a Ata n.º 11/2015 da 1.ª Reunião da Sessão Ordinária de
junho de 2015 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 29 de junho de 2015.----DELIBERAÇÃO N.º 15/AM/2017:
---Aprovada, por maioria, a Ata n.º 12/2015 da 2.ª Reunião da Sessão Ordinária de
junho de 2015 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 6 de julho de 2015.------DELIBERAÇÃO N.º 16/AM/2017:
---Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 13/2015 da Sessão Extraordinária de julho
de 2015 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 22 de julho de 2015.-------------DELIBERAÇÃO N.º 17/AM/2017:
---Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 14/2015 da 1.ª Reunião da Sessão
Ordinária de setembro de 2015 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 14 de
setembro de 2015.-----------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 18/AM/2017:
---Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 15/2015 da 2.ª Reunião da Sessão
Ordinária de setembro de 2015 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 6 de
outubro de 2015.-------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 19/AM/2017:
---Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 16/2015 da 3.ª Reunião da Sessão
Ordinária de setembro de 2015 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 7 de
outubro de 2015.-------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 20/AM/2017:
---Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 17/2015 da Sessão Extraordinária de
outubro de 2015 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 19 de outubro de
2015.---------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 21/AM/2017:
---Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 18/2015 da Sessão Extraordinária de
outubro de 2015 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 21 de outubro de
2015.---------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 22/AM/2017:
---Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 19/2015 da 1.ª Reunião da Sessão
Ordinária de novembro de 2015 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 30
de novembro de 2015.------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 23/AM/2017:
---Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 20/2015 da 2.ª Reunião da Sessão
Ordinária de novembro de 2015 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 7 de
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dezembro de 2015.----------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 24/AM/2017:
---Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 21/2015 da 3.ª Reunião da Sessão
Ordinária de novembro de 2015 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 14
de dezembro de 2015.------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO Nº 25/AM/2017:
---Deliberado, por unanimidade, autorizar a repartição de encargos, para os efeitos
indicados no Artigo 22.º do Regime Jurídico da Realização de Despesas Públicas e
da Contratação Pública e na alínea c) do n.º 1 do Artigo 6.º, da Lei dos
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, resultantes da aquisição de serviços
que dará lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico, referente ao
Concurso Público para Fornecimento de Refeições e Lanches para as Escolas EB1 e
Jardins de Infância e para o Espaço Jovem de Lagos, nos anos letivos 2017/2018,
2018/2019 e 2019/202020, conforme a proposta apresentada pela Câmara
Municipal de Lagos aprovada na sua reunião pública ordinária realizada no dia 15 de
fevereiro de 2017.------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 26/AM/2017:
---Aprovada, por unanimidade, a seguinte Moção apresentada pelo Membro
Independente, José Alberto Baptista: “Que a Assembleia Municipal de Lagos, na sua
Sessão Ordinária de fevereiro de 2017, delibere: 1 - Saudar o Dia Internacional da
Mulher e apoiar a luta das mulheres e das jovens mulheres de todo mundo pelos
seus direitos, sobretudo, nos países e locais onde os mesmos são mais negados e
causam mais sofrimento. 2 - Solicitar ao Governo português informação sobre a
situação da participação de Portugal no “Objetivo 5, igualdade de género” da
Agenda 2030, e como entende a participação dos Municípios na sua execução. 3 Que a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal decidam celebrar,
conjuntamente o “Dia Municipal da Mulher”, ou, em Sessão Extraordinária da
Assembleia Municipal, ou, em Sessão Pública a realizar durante o mês de março.”-----DELIBERAÇÃO N.º 27/AM/2017:
---Aprovada, por unanimidade, a seguinte Saudação apresentada pelo Grupo
Municipal da CDU: “Considerando que: - a origem histórica desta data e a
importância do papel, da participação e da luta das mulheres devem ser valorizadas
como forma de homenagem às mulheres que, antes de nós, lutaram duramente
pelos seus direitos, mas também como estímulo às novas gerações para que
prossigam este exigente, necessário e inacabado rumo; - em 2016 se cumpriu o 40.º
aniversário da Constituição da República Portuguesa (CRP) que eliminou pela
primeira vez todas as formas de discriminação na lei, incluindo as discriminações
por razão de sexo; - também o poder local, que assinala 40 anos das primeiras
eleições para os seus Órgãos, tem assumido um importante papel no assinalar desta
data e na promoção dos valores da igualdade de direitos das mulheres, ancorados
nos valores de Abril e nos princípios e direitos consagrados na CRP; - apesar do
reconhecimento da igualdade na lei, persistem desigualdades e discriminações sobre
as mulheres nas mais diversas áreas da vida – trabalho, família, participação cívica,
exercício de direitos, entre outras – que urgem ser extintas para a prossecução de
uma sociedade liberta de exploração e discriminação, uma sociedade justa, fraterna e
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solidária; - as opções políticas dos últimos anos empobreceram grande parte da
população portuguesa com repercussões mais gravosas sobre as mulheres
trabalhadoras, reformadas e jovens: maior desemprego feminino, aumento do
número de mulheres a viver abaixo do limiar da pobreza (com referência obrigatória
às famílias monoparentais lideradas por mulheres nesta condição), diminuição de
salários, aumento da precaridade; de destacar ainda outras formas de violência sobre
as mulheres que persistem: a violência doméstica, o assédio, as dificuldades no
acesso à educação, à saúde ou à participação política; - se iniciou um caminho de
recuperação de rendimentos e de direitos, que têm estado na base da luta travada
nos últimos anos, de vital importância para a melhoria das condições de vida das
mulheres: a reposição do horário de trabalho das 35 horas semanais na
Administração Pública; o aumento do salário mínimo nacional; a reposição dos
quatro feriados suspensos; a eliminação das penhoras e hipotecas da habitação em
execuções fiscais. Este é um processo que importa prosseguir e consolidar, com as
mulheres como sujeitos ativos na luta para responder aos problemas mais sentidos e
pela concretização da igualdade na lei e na vida; - se cumprem 10 anos do voto
favorável do povo português em referendo que despenalizou a interrupção
voluntária da gravidez, pondo fim a décadas de sofrimento, injustiça e humilhação
das mulheres, e em que a nova maioria na Assembleia da República rechaçou a
alteração à lei decidida no último dia da anterior legislatura e que penalizava as
mulheres que recorriam à IVG, pondo fim a uma atitude revanchista contra os
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. - Os eleitos da CDU propõem que a
Assembleia Municipal de Lagos, reunida em 21 de fevereiro de 2017, delibere: 1 Saudar o Dia Internacional da Mulher que se assinala no próximo dia 8 de março, a
luta das mulheres pelos seus direitos e as muitas comemorações que decorrem no
País alusivas à data. 2 - Saudar todas as mulheres que ousam combater os
preconceitos e a invisibilidade, que se organizam e lutam contra a discriminação, que
não abdicam de ocupar o seu lugar por direito, seja no local de trabalho, no Poder
político, no associativismo, nos sindicatos, em todos os espaços desta longa
caminhada pela igualdade.”-------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 28/AM/2017:
---Aprovada, por unanimidade, o seguinte Voto de Louvor apresentada pelo Grupo
Municipal do PS: “No período de 1 a 8 de março de 2017 decorre na região algarvia
a XXIV edição da Algarve Cup, prestigiada competição desportiva no mundo do
futebol feminino internacional, que este ano servirá de ensaio geral para
o Campeonato da Europa, onde Portugal participará pela primeira vez, em julho de
2017. Para além de Portugal, teremos entre nós as equipas da Dinamarca, da Rússia,
do Canadá, da Noruega, do Japão, da Islândia, da Espanha, da Suécia, da Holanda,
da Austrália e da China. Cláudia Teresa Pires Neto, atleta lacobrigense atualmente ao
serviço do clube sueco Linköpings FC, é a futebolista da Seleção A com maior
número de internacionalizações, sendo detentora de um vasto palmarés: - Há vários
anos que assume a liderança da Seleção Portuguesa de Futebol Feminino como
capitã da equipa. - Até à data completou 132 internacionalizações (100 pela Seleção
A; 30 pela Seleção sub-19 e 2 pela Seleção sub-18). - Teve a sua primeira
internacionalização a 12 de maio de 2004. – No dia 1 de março de 2017, no jogo
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com a Rússia, em Lagos, realizou o 100.º jogo ao serviço da Seleção A. - É a
primeira futebolista portuguesa a fazer parte da lista das 15 candidatas à posição de
médio no onze ideal da FIFPro (Federação Internacional dos Jogadores
Profissionais de Futebol), referente ao ano de 2016. - Foi eleita a melhor jogadora
do Campeonato Nacional de Futebol Feminino Sueco. - Contribuiu de forma
decisiva para o apuramento histórico da Seleção Portuguesa de Futebol feminino
para o Campeonato da Europa de 2017 que decorrerá na Holanda. Considerando
este percurso de vida que evidencia um elevado profissionalismo, competência e
dedicação a uma profissão durante muito tempo exclusiva dos homens, os eleitos do
PS propõem que a Assembleia Municipal de Lagos, reunida no dia 1 de março de
2017, 1 - Aprove um Voto de Louvor à atleta Cláudia Neto, felicitando
publicamente a participação e desempenho desta atleta que, pelo seu talento e
esforço, persistência, motivação e dedicação, contribuiu para estes notáveis feitos
para o desporto nacional e ajudou a projetar o nome de Portugal no futebol
feminino europeu. 2 - Dar conhecimento desta deliberação à atleta e sua família, à
Federação Portuguesa de Futebol e à Comunicação Social.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVADA, por unanimidade, no final da Reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL-----------------------Presidente:..................................................................................................................................
------------------------------------(Paulo José Dias Morgado)----------------------------------Primeiro
Secretário:...................................................................................................................................
-----------------------------------(Fernando Ramos Bernardo)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Praça Gil Eanes
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